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#Serce domu
Istniejemy, bo wiemy, jak ważne bywają najzwyklejsze 

momenty naszego życia. Chcemy w nich uczestniczyć 

i tworzyć najpiękniejsze ramy dla Twoich 

wyjątkowych chwil.

Nasze produkty

Drzwi wejścioweOkna Drzwi przesuwne Rolety Bramy

Poznaj EUROCOLOR

25

Firma EUROCOLOR to efekt ponad 25 lat 
doświadczeń i pełnej zaangażowania 
współpracy z klientem.

Wszystko po to, by zrozumieć jego potrzeby i móc na nie 

odpowiedzieć tak, jak nie robi tego żadna inna firma. 

Oto historia firmy, która powstała po to, by zapewnić milionom 

osób na całym świecie, każdej kochającej się rodzinie ciepło 

i bezpieczeństwo prawdziwego domu. To wartości, które zanikają 

w epoce rosnącego indywidualizmu, rozpadu zasad, upadku 

autorytetów, w epoce wątpliwości i wzajemnego braku zaufania.

lat doświadczenia

+250
wykwalifikowanych 
pracowników

+50
technologii

+500
zaufanych partnerów
 w całej Europie

O nas
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Nasze produkty opieramy na renomowanych markach:

,, Szanujemy naszych Klientów, dlatego zawsze staramy się wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom. 
Robimy wszystko, aby być marką w pełni przyjazną i cieszymy się z tego, że nasi Partnerzy to 
doceniają. Jesteśmy wdzięczni za zaufanie, dzięki któremu nasze produkty trafiają do tysięcy 
domów. Pozytywne opinie motywują nas do jeszcze lepszej pracy. do 86 mm

szerokość systemu

do 7
komór

do 3
uszczelek 
(wersja MD) 

do 0,72 W/m2K
parametr Uw

do 47 dB
parametr Rw

do 7 lat
gwarancji

Poznaj produkty EUROCOLOR i spośród całej gamy wybierz najlepsze dla siebie. 
Sprawdź najważniejsze parametry jakie mogą osiągać nasze Okna (PVC): 

Sprawdź i Porównaj nasze produkty na stronie www: 
eurocolor.com.pl/porownaj-produkty

Produkty
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Zaufaj technologii 
z sercem

Najlepszy profil, wyselekcionowane okucie i szyby nowej generacji to idealna 
konfiguracja dostępna tylko w ofercie EUROCOLOR.

Szeroka gama wariantów kolorystycznych, zarówno klasycznych, imitujących rozmaite rodzaje drewna, jak i nowoczesnych 

(okleinowanych jedno lub obustronnie), które sprawią, że Twój dom stanie się stylowy i elegancki.

Wyjątkowe rozwiązania

Markowe profile

Okna (PVC) EUROCOLOR to optymalna szerokość profili 
(do 86 mm), które wraz z uszczelką środkową (MD) 
gwarantują wysoką energooszczędność 
(współczynnik ciepła Uw do 0,72 W/m2K).

Innowacyjne okucie

Wysoka wygoda użytkownika i bezpieczeństwo zostały 
uzyskane, dzięki zastosowaniu: opatentowanej rolki 
KoPiBo, podnośnikowi skrzydła , 4 punktom bezpieczeństwa 
i zaawansowanym systemom wentylacji.

Energooszczędne szyby

Technologia pakietów szybowych nie zawierająca 
metalu złożonych z trzech szyb o grubości 
do 52 mm, zapewnia wysoką energooszczędność 
i trwałość okien na lata.

1

2

31

2

3

Markowe profile o szerokości do 86 mm 
i środkową uszczelką MD

Innowacyjne okucie, w tym 4 punkty 
bezpieczeństwa

Energooszczędne pakiety szybowe 
(do 52 mm grubości)

Okna (PVC) dostępne w technologiach:

Okno (PVC)
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Markowe profile łączące estetyczne 
wykończenie naroży z niezwykłą 
wytrzymałością.

3 uszczelki

Zestaw trzech uszczelek z środkową MD 
zapewnia doskonałą izolację termiczną 
i akustyczną.

Okucie z patentem

Innowacyjne okucie ze opatentowanym  
podnośnikiem skrzydła, gwarantującym 
lekkość i płynność podczas zamykania.

Punkty bezpieczeństwa

4 punkty bezpieczeństwa w standardzie 
zapewniają wysoki poziom ochrony  
przed włamaniem.

Inspiracje
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Wyselekcjonowane profile i okucia oraz szyby nowej generacji to idealna 
konfiguracja dostępna tylko w ofercie EUROCOLOR.

Innowacyjne  
źródło światła

Nasze minimalistyczne produkty aluminiowe doskonale podkreślają nowoczesny charakter budynków. Okna (ALU), dzięki specjalnie 

wyselekcjonowanym profilom i właściwościom wykorzystanego materiału, zapewniają wysoką sztywność.

Trwałe profile

Wyselekcjonowane profile i właściwości aluminium, 
umożliwiają wykonanie dużo większych konstrukcji niż 
w tradycyjnych oknach (PVC).

Funkcjonalne okucie

Sprawdzone od wielu lat okucia zapewniają komfort 
użytkowania i łatwą obsługę a 4 punkty bezpieczeństwa 
gwarantują wysoki poziom ochrony przed włamaniem.

Energooszczędne szyby

Technologia pakietów szybowych nie zawierająca 
metalu złożonych z trzech szyb o grubości do 72 mm, 
zapewnia wysoką energooszczędność i trwałość 
okien na lata.

1

2

3

1

2

Energooszczędne pakiety szybowe 
(do 72 mm grubości)

3

Trwałe profile o dużej sztywności pozwalają 
wykonać konstrukcje o dużych gabarytach

Funkcjonalne okucie, w tym 4 punkty 
bezpieczeństwa Okna (ALU) dostępne w technologiach:

Wyjątkowe rozwiązania

Okno (ALU)
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Ultra wytrzymałość

Wyselekcjonowane profile i właściwości 
aluminium, umożliwiają wykonanie dużo 
większych konstrukcji niż w tradycyjnych 
oknach (PVC).

Najnowocześniejszy design

Okna (ALU) zbudowane są z profili 
wyróżniające się niezwykle smukła budową, 
dzięki temu wkomponują się w zabudowę 
każdego nowoczesnego budynku.

Mega gabaryty

Okna (ALU) to konstrukcje z dużo 
większych elementów, dzięki temu oferują 
okazałe przeszklenia, które zapewnią 
pomieszczeniom jeszcze więcej światła.

Dowolna kolorystyka RAL

W doborze kolorów stawiamy na 
innowacje i odważne połączenia. Poza 
najpopularniejszymi obecnie odcieniami 
szarości, proponujemy kilkaset innych 
wersji kolorystycznych, dostępnych wśród 
barw z palety RAL.

Inspiracje
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Nasze drzwi przesuwne PSK (PVC), powstają z profili renomowanych marek. 
Dzięki sprawdzonym rozwiązaniom, zapewniają skuteczną izolację termiczną 
i gwarantują większą przestronność wnętrz.

Zrób miejsce  
dla prawdziwej miłości

Oferujemy Ci bogaty wybór systemów o szerokim zastosowaniu. Znajdziesz u nas drzwi idealne zarówno dla klasycznego, 

jak i energooszczędnego budownictwa, jedno- i wielorodzinnego.

Wyjątkowe rozwiązania

Sprawdzone profile

Sprawdzone od lat profile marek REHAU, SCHÜCO, 
VEKA zapewniają skuteczną izolację termiczną
i większą przestronność wnętrza.

Swoboda przesuwania

System uchylno-odstawno-przesuwny umożliwia 
łatwe i swobodne przesuwanie bardzo ciężkich 
i dużych skrzydeł (nawet do 200 kg).

Więcej naturalnej energii

Duża powierzchnia szyb w drzwiach przesuwnych 
PSK (PVC) zapewnia efektywne wykorzystanie 
promieniowania słonecznego, które ogrzeje 
każde wnętrze.

1

2

3
1

2

Szyby wykonane w technologii nie zawierającej 
metalu o grubości do 52 mm

3

Drzwi ze sprawdzonych od lat profili 
marek REHAU / SCHÜCO / VEKA

System uchylno-odstawno-przesuwny 
ułatwia przesuwanie ciężkich skrzydeł 
(o wadze nawet do 200 kg)

Drzwi przesuwne PSK (PVC) 
dostępne w technologiach:

Drzwi przesuwne PSK (PVC) 
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Mocniejsze profile

Sprawdzone profile, zapewniają skuteczną 
izolację termiczną i gwarantują większą 
sztywności całej konstrukcji.

Komfort przesuwania i uchylania

Funkcjonalny system uchylno
odstawno-przesuwny umożliwia łatwe
i swobodne przesuwanie bardzo ciężkich 
skrzydeł o wadze do 200 kg, a także uchylanie 
ich jak w tradycyjnych oknach (PVC)!

Automatyczne okucie

Drzwi przesuwne PSK (PVC)  posiadają 
specjalny najazd, który wraz z szyną jezdną 
zapewnia łagodne wprowadzenie skrzydła 
i łatwe jego zamknięcie lub uchylenie.

Najtańsza przesuwka

Drzwi przesuwne PSK (PVC) to najbardziej 
ekonomiczne rozwiązanie drzwi 
przesuwnych dostępnych na rynku.

Inspiracje
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Nie ograniczaj się. Bezpieczeństwo, technologia i piękno nie muszą się wykluczać. 
Dla nas to wartości nierozłączne. 

Więcej naturalnej energii
i swoboda przesuwania

Drzwi przesuwne SLIDE (PVC) dają niespotykaną swobodę przy projektowaniu przestrzeni mieszkalnej. Jest to możliwe, dzięki skrzydłom, 

które otwierają się równolegle do ściany i nie „wchodzą” do środka pomieszczenia, jak tradycyjne drzwi balkonowe. 

Swoboda przesuwania

Niemal automatyczną swobodę otwierania i zamykanie 
przy minimalnym wysiłku zapewnia specjalistyczne 
okucia SLIDE.

Specjalna budowa

Drzwi przesuwne SLIDE ze skrzydłem otwierającym się 
równolegle do ściany, zapewniają więcej przestrzeni 
mieszkalnej, umożliwiając wykonanie drzwi o gabarytach  
do 4 m szerokości i 2,6 m wysokości.

Więcej naturalniej energii

Duża powierzchnia szyb w drzwiach przesuwnych 
SLIDE (PVC) zapewnia efektywne wykorzystanie 
promieniowania słonecznego, które ogrzeje 
każde wnętrze.

1

2

3

1

2

Szyby wykonane w technologii nie 
zawierającej metalu o grubości 
do 50 mm

3

Swobodne przesuwanie przy 
minimalnym wysiłku, dzięki okuciu 
przesuwnemu SLIDE

Nowatorskie profile ze skrzydłami, 
otwierającymi się równolegle do ściany 
i nie „wchodzącymi” do pomieszczenia

Drzwi przesuwne SLIDE (PVC) 
dostępne w technologiach:

Drzwi przesuwne SLIDE (PVC)

Wyjątkowe rozwiązania
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Nowy model drzwi przesuwnych

Unikatowa konstrukcja ze skrzydłami, które 
otwierają się równolegle do ściany, pozwala 
to stworzyć dużą przestrzeń, dzięki którym 
zyskasz więcej naturalnej energii wpadającej 
do pomieszczenia.

Komfortowe okucie przesuwne

Lekkość obsługi zapewniają specjalistyczne 
okucia, dzięki nim otwieranie oraz 
zamykanie odbywa się swobodnie przy 
minimalnym wysiłku.

Specjalna osłona 

Specjalna osłona progu wykonana 
z trwałego aluminium chroni drzwi przed 
uszkodzeniem, przy przejścia do ogrodu.

Idealny kompromis

Drzwi przesuwne SLIDE (PVC) to idealny 
kompromis pomiędzy komfortem 
przesuwania i ceny.

Inspiracje
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Drzwi przesuwne HS EUROCOLOR pozwalają na wprowadzenie 
do przestronnych wnętrz jeszcze większej ilości światła.

2x więcej światła, 
2x większa przestrzeń

Nasze drzwi przesuwne HS (PVC) produkowane są według innowacyjnej technologii. Dzięki temu, uzyskasz drzwi okazałych rozmiarów 

niezwykle proste w użytkowaniu. Ich niebanalny design sprawi, że Twój dom zyska oryginalny akcent.

Wyjątkowe rozwiązania

Specjalna budowa

Unikatowa konstrukcja i specjalna budowa drzwi 
przesuwnych HS (PVC) umożliwia wykonanie bardzo dużych 
drzwi do szerokości 6 m i wysokości 2,8 m.

Lekkość przesuwania i przejście bez barier

System podnośno-przesuwny gwarantuje lekkie 
i komfortowe przesuwanie dużych skrzydeł, nawet o wadze 
400 kg, a próg wmontowany w posadzkę zapewnia proste 
przejście na taras i do ogrodu.

1

2

3

1

2

System podnośno-przesuwny gwarantuje 
lekkie i komfortowe przesuwanie dużych 
skrzydeł, nawet o wadze 400 kg

3

Specjalna budowa systemu pozwala na 
wykonanie drzwi przesuwnych HS (PVC) 
do szerokości 6 m i wysokości 2,8 m

Próg wmontowany w posadzkę zapewnia 
proste przejście na taras i do ogrodu

Drzwi przesuwne HS (PVC) 
dostępne w technologiach:

Drzwi przesuwne HS (PVC)

Więcej naturalniej energii

Duża powierzchnia szyb w drzwiach przesuwnych HS 
(PVC) zapewnia efektywne wykorzystanie promieniowania 
słonecznego, które ogrzeje każde wnętrze.
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Największe
drzwi tarasowe PVC

Pomimo okazałych rozmiarów do 
6 m szerokości i 2,8 m wysokości, 
drzwi przesuwne HS (PVC) 
EUROCOLOR są niezwykle proste 
w użytkowaniu.

Przejście bez barier

Próg wmontowany w posadzkę 
zapewnia wygodne przejście z domu 
na taras lub do ogrodu.

Komfortowe okucie przesuwne

System przesuwny wraz ze specjalną klamką, 
gwarantuje lekką i komfortową obsługę 
dużych skrzydeł o wadze do 400 kg.

Inspiracje

Więcej naturalnej energii

Duże gabaryty drzwi przesuwnych 
HS (PVC) gwarantują, iż do wnętrza 
Twojego domu dotrze jeszcze więcej 
światła słonecznego.
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Wieloletnie doświadczenie i fachowa wiedza sprawiły, że stoimy przed Tobą 
z gotowym wzorem na najlepszy system aluminiowy.

Lekkość 
i solidna konstrukcja

Potrzebujesz sprawdzonych rozwiązań? Prostsza i lżejsza niż w przypadku PVC konstrukcja drzwi aluminiowych przekłada się na większy 

komfort oraz wygodę użytkowania, a w połączeniu z właściwościami aluminium, zapewnia dowolność w kreowaniu wymiarów konstrukcji.

Przejście bez barier

Lekkość przejścia na taras czy do ogrodu zapewnia 
przemyślana struktura progu pozwalająca na jego 
ukrycie w posadzce.

Niezawodna konstrukcja

Budowa systemu i trwałość aluminium daje 
dużą dowolność w kreowaniu dużych gabarytów 
konstrukcji, nawet o szerokości 6 m.

Więcej naturalniej energii

Duża powierzchnia szyb w drzwiach przesuwnych 
HS (ALU), zapewnia dużą ilość światła i efektywne 
wykorzystanie promieniowania słonecznego, które 
ogrzeje każde wnętrze.

1

2

3

1

2

Budowa systemu i trwałość aluminium 
daje dużą dowolność w konstruowaniu 
dużych gabarytów

3

Drzwi przesuwne HS (ALU) 
dostępne w technologiach:

Przemyślana struktura progu pozwala 
na płynne przejście na taras

Duże, efektowne przeszklenia zapewniają 
jeszcze więcej światła

Wyjątkowe rozwiązania

Drzwi przesuwne HS (ALU)
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Super wytrzymała konstrukcja

Materiał jakim jest aluminium i jego właściwości, 
zapewniają wysoką sztywność i wytrzymałość  
drzwi przesuwnych HS (ALU), pozwalając na 
dowolności w kreowaniu dużych gabarytów 
konstrukcji.

Przejście bez barier

Twój dom zyska wygodne przejście na 
wymarzony taras lub do ogrodu, dzięki 
zastosowaniu progu, którego struktura 
umożliwia ukrycie go w posadzce. 

Inspiracje

Więcej przestrzeni

Duże gabaryty to również duże i efektowne 
przeszklenia, abyś mógł cieszyć się większą 
ilością światła, a Twój dom zyskał stylową 
aranżację.

Swoboda 
przesuwania

Dzięki prostszej
i lżejszej, w porównaniu 
do PVC, konstrukcji 
drzwi aluminiowych, 
zyskujesz większy 
komfort przesuwania 
oraz niesamowitą 
wygodę użytkowania.
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A może potrzebujesz eleganckich drzwi wejściowych? Oferujemy klasyczne modele 
o prostym wzornictwie, które sprawią, że wejście do domu nabierze wytwornego charakteru.

Piękno i design
Poznaj drzwi wejściowe

Drzwi zewnętrzne zapewnią spokój i bezpieczeństwo, odgrodzą od hałasów, a w razie potrzeby same się zablokują. 

Nie musisz pamiętać o ich zamykaniu, bo zrobią to za Ciebie!

Nowoczesny design

Szeroki wybór modeli i specjalna budowa paneli (materiał 
HPL o grubości do 62 mm i ramki ozdobne ze szczotkowanego 
aluminium), gwarantują nie tylko doskonały wygląd ale 
i komfort użytkowania.

Bezpieczne okucie

Drzwi dostępne są w wielu wersjach okuć m.in. 
automatycznej, drzwi po zamknięciu blokują się same, 
nie musisz pamiętać o zamykaniu ich na klucz.

Elastyczność wyglądu i wymiaru

Szczegółowy wygląd i wymiar drzwi wejściowych 
(PVC) zależy tylko od Ciebie, skorzystaj z możliwości 
produkcji drzwi na indywidualny wymiar, niedostępnej 
w przypadku drzwi stalowych czy drewnianych.

1

3

2

1

2

Detale dodające charakteru, podkreślają 
indywidualność drzwi: pochwyty, klamki, 
zawiasy dostępne w wielu wariantach

3

Wiele wariantów okuć m.in. w wersji automatycznej, 
blokujące się samodzielnie po zamknięciu drzwi

Szeroki wybór modeli i specjalna budowa paneli 
(materiał HPL o grubości do 62 mm)

Drzwi wejściowe (PVC) dostępne w technologiach:

Wyjątkowe rozwiązania

Drzwi wejściowe (PVC)
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Super wzmocnione profile

Sprawdzone niemieckie profile z zamkniętymi 
wzmocnieniami stalowymi o szerokości 
3 mm zapewniają drzwiom wejściowym (PVC)  
stabilność i  wysoką wytrzymałość na warunki 
atmosferyczne.

Bezawaryjne okucie 
automatyczne

Drzwi dostępne są w wielu wersjach 
okuć m.in. automatycznej, drzwi po 
zamknięciu blokują się same, nie musisz 
pamiętać o zamykaniu ich na klucz.

Wiele wariantów zawiasów

Zawias w drzwiach wejściowych (PVC) występują 
w trzech wariantach:
- skrzydełkowe o tradycyjnym wyglądzie 
z widoczną częścią zawiasową,
- rolkowe, gdzie widoczna jest tylko jego wąska 
część, estetycznie komponująca się z drzwiami,
- niewidoczne, który zapewnia gładką powierzchnię 
drzwi, gdyż cały mechanizm  został ukryty.

Ciepły i mocny próg ALU

Próg aluminiowy z przekładką termiczną 
chroni przed zbędną utratą ciepła, a jego 
niska wysokość gwarantuje komfortowe 
przejście na zewnątrz.

Inspiracje
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Potrzebujesz standardowych kolorów, efektów metalicznych i strukturalnych, 
a może pokryć drewnopodobnych?

Skrojone na miarę 
Twoich potrzeb

Poznaj szeroką paletę kolorów i możliwości jakie zyskujesz decydując się na drzwi zewnętrzne 

wejściowe aluminiowe EUROCOLOR.

Wyjątkowe rozwiązania

Design

Drzwi wejściowe (ALU) to elegancka wizytówka Twojego 
domu. Niebanalny styl i 100% funkcjonalności zapewniają 
wyselekcjonowane elementy konstrukcyjne.

Bezpieczne okucie

Markowe okucia dostępne w wielu wariantach: 
zasuwnice standardowe (ryglowane po przekręceniu 
klucza), zasuwnice automatyczne (ryglowane
po zatrzaśnięciu drzwi), zasuwnice automatyczne (z 
motoryką - dające wiele możliwości sterowania) 
i sterowanie elektroniczne.

Elastyczność wyglądu i wymiaru

Szczegółowy wygląd i wymiar drzwi wejściowych 
(ALU) zależy tylko od Ciebie, skorzystaj z możliwości 
produkcji drzwi na indywidualny wymiar, niedostępnej 
w przypadku drzwi stalowych czy drewnianych.

1

2

31

2

Wyselekcjonowane specjalne profile i trwałość 
aluminium, zapewnia niepowtarzalny design 
i funkcjonalność drzwi

3

Wiele wariantów okuć m.in. zasuwnice ryglowane po 
przekręceniu klucza i ryglowanie po zatrzaśnięciu drzwi

Indywidualne detale podkreślające charakter każdych 
drzwi, w tym wiele wariantów pochwytów, klamek, 
zawiasów

Drzwi wejściowe ALUMORE STANDARD (ALU) 
dostępne w technologiach:

Drzwi wejściowe ALUMORE STANDARD (ALU)
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Wysoka odporność ALU

Profile drzwi ALUMORE STANDARD (ALU) 
wyróżnia wysoka odporność na warunki 
atmosferyczne związane ze zmianą termiki, 
dlatego możesz cieszyć się wysokim komfortem 
użytkowania, niezależnie od pory roku.

Wejście w dobrym stylu

Zerwij z nudą raz na zawsze! Postaw na 
drzwi wejściowe (ALU) z funkcjonalnymi 
dodatkami, m.in.. wiele rodzajów 
pochwytów, klamek, zawiasów. To wybór, 
który podkreśli Twoją oryginalność.

Design TOP-Trendy

Drzwi wejściowe (ALU) to elegancka 
wizytówka Twojego domu. Szeroki wybór 
wyselekcjonowanych  TOP-owych modeli 
wyróżni Twój dom nowoczesnym designem.

Inspiracje

Dowolna kolorystyka RAL

Poza najpopularniejszymi obecnie 
odcieniami szarości, proponujemy kilkaset 
innych wersji kolorystycznych, dostępnych 
wśród barw z palety RAL. Dzięki temu 
możesz wyrazić siebie nie tylko poprzez 
wybór samego modelu drzwi ale również za 
sprawą oryginalnego koloru, który wyróżni 
Twój dom na tle innych.
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Centro
drzwi nakładkowe z ramką
ALUNOX, w kolorze białym,
z pochwytem PROFILO-02 (L=1000mm)

Cinemo
drzwi nakładkowe z ramką ALUNOX,
w kolorze stalowoniebieskim,
z pochwytem PROFILO-02 (L=1000mm)

Fland
drzwi nakładkowe z ramką ALUNOX,
w kolorze antracyt, z pochwytem 
PROFILO-02 (L=1000mm)

Primo
drzwi nakładkowe z ramką
ALUNOX, w kolorze białym,
z pochwytem ST-03 (L=800mm)

Elegant
drzwi nakładkowe z ramką
ALUNOX, w kolorze złoty dąb,
z pochwytem BC-04 (L=1600mm)

Conturo
drzwi nakładkowe z elementami
stalowymi, w kolorze bazaltowym,
z pochwytem PROFILO-02 (L=1000mm)

Estetik
drzwi nakładkowe z ramką
ALUNOX, w kolorze antracyt,
z pochwytem PROFILO-02 (L=1000mm)

Marina
drzwi nakładkowe z ramką
ALUNOX, w kolorze stalowoniebieskim,
z pochwytem BC-04 (L=1600mm)

Trio
drzwi nakładkowe z ramką
ALUNOX, w kolorze antracyt,
z pochwytem PROFILO-02 (L=1800mm)

Quadro
drzwi nakładkowe bez ramki
ALUNOX, w kolorze orzech włoski,
z pochwytem BC-04 (L=1600mm)

Slim
drzwi nakładkowe z ramką ALUNOX,
w kolorze stalowoniebieskim,
z pochwytem PROFILO-02 (L=1800mm)

Tinto
drzwi nakładkowe z ramką
ALUNOX, w kolorze orzech włoski,
z pochwytem BC-04 (L=1600mm)

Lumeo
drzwi nakładkowe z ramką
ALUNOX, w kolorze antracyt,
z pochwytem PROFILO-02 (L=1200mm)

Ideco
drzwi nakładkowe bez ramki
ALUNOX, w kolorze białym,
z pochwytem PROFILO-02 (L=1200mm)

Linea
drzwi nakładkowe z ramką ALUNOX, 
w kolorze bazaltowym,
z pochwytem PROFILO-02 (L=1800mm)

Line
drzwi nakładkowe z elementami 
stalowymi, w kolorze szary łupek,
z pochwytem PROFILO-02 (L=1000mm)

Modele drzwi wejściowych (PVC) i ALUMORE STANDARD (ALU)
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Ultra design to nie tylko wygląd samych drzwi…
To także ultra jakość i szlachetność materiału, jakim jest aluminium.

Ultra design 
zawsze w cenie

Wyróżnikami drzwi wejściowych ALUMORE DOOR są: wysoka precyzja wykonania i konsekwentna dbałość o szczegóły.

Dzięki szerokiej palecie modeli i wariantów bez problemu znajdziesz coś, co odpowiada na Twoje potrzeby i wpisuje się w Twój gust.

Wyjątkowe rozwiązania

Ultra Design

Ultra design to nie tylko wygląd samych drzwi, to także ultra 
jakość i szlachetność materiału, jakim jest aluminium. 
Drzwi wejściowe ALUMORE DOOR (ALU) odznaczają się 
bardzo wysoką precyzją wykonania i dbałością o szczegóły.

Solidna budowa

Solidna budowa z panelem typu „swim” i jego specjalne 
mocowanie, to pewność odporności na wszelkie 
warunki pogodowe.

Technologiczna funkcjonalność

Komfort i wytrzymałość drzwi zwiększyliśmy 
wykorzystując w standardzie okucia ryglowane
na tysiące wejść w 3 najważniejszych punktach.

1

2

3

1

2

Drzwi dostępne są w wariantach STANDARD, 3D i DUAL3

Solidna budowa z panelem typu „swim” i jego specjalne 
mocowanie, to pewność odporności na wszelkie warunki 
pogodowe

Szlachetność profili aluminiowych zapewnia wysoką 
precyzję wykonania i dbałość o szczegóły drzwi
(ramki dekoracyjne gładko zlicowane z powierzchnią 
drzwi, wybrane elementy 3D)

Drzwi wejściowe ALUMORE DOOR (ALU)
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Ultra design

Wyjątkową stylistykę drzwi można uzyskać, 
dzięki połączeniu odcieni szarości 
i kolorów drewnopodobnych.

Funkcjonalne okucie

Drzwi w standardzie wyposażone są 
w okucia ryglowane w 3 najważniejszych 
punktach wytrzymałe na tysiące wejść. 
Zadbaliśmy również o możliwość 
zastosowania okuć hakowo-bolcowych, 
ponieważ kwestię bezpieczeństwa 
stawiamy na równi z użytecznością
i estetyką naszych drzwi.

Wejście w dobrym stylu

Elegancki pochwyt montowany
bezpośrednio do panelu, podkreśla
jego wyjątkowy wygląd.

Technologiczna funkcjonalność

Zadbaliśmy także o to, abyś miał
wiele innych możliwości otwierania 
drzwi. Rozwiązania, które chcemy Ci 
zaproponować to czysta automatyka 
wykorzystująca m.in.: czytnik linii 
papilarnych, pastylki dotykowe, aplikację 
Smart Home (CONNEXOON, TAHOMA) czy 
klawiaturę.

Inspiracje
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Standard 

Ultra design zawsze
w standardowej cenie.

Dual 

Puść wodze fantazji. 
Poczuj się, jak dziecko w krainie kolorów.
Wybierz stylistykę i swoje ulubione
kolory. Niezależnie od wyboru,
z pewnością przykujesz uwagę
Twoich gości i ... sąsiadów!

45

3D

Efekty 3D robią na Tobie wrażenie? 
Wybierz ten motyw w nowych
drzwiach wejściowych na zewnętrznej 
powierzchni panelu i szyby... 
Brzmi dobrze? To do dzieła!

3D Dual

2 w 1! W tym przypadku łączymy obie 
wcześniejsze możliwości.

Warianty drzwi wejściowych ALUMORE DOOR (ALU)
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Podaruj sobie komfort, który uchroni Cię przed uciążliwym hałasem, nadmiernym 
nasłonecznieniem oraz ciekawskim spojrzeniem sąsiada.

Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu
Poznaj nasze rolety

Systemy rolet EUROCOLOR, dzięki odpowiedniej budowie i sztywności, są gotowe by przez długie lata świetnie spełniać powierzone im 

funkcje. Szeroki wybór modeli pozwoli dopasować je do konstrukcji każdego budynku.

Wyjątkowe rozwiązania

Doskonały system

W naszej ofercie znajdziesz wiele wariantów skrzynek,  
które pozwolą Ci dopasować osłonę do każdego okna, 
jakie znajdują się w Twoim domu.

Energooszczędna bariera

Pancerz z wypełnieniem pianką poliuretanową gwarantuje 
oszczędność energii, chroni przed uciążliwym wiatrem, 
hałasem oraz nadmiernym ciepłem w upalne dni.

Sterowanie na czasie

Roleta opuści się lub podniesie o ustalonej, godzinie, 
dzięki nowoczesnym opcjom sterowania z poziomu 
smartfona (np. aplikacja TaHoma firmy Somfy), 
dostępnych jest też wiele tradycyjnych wariantów 
sterowania. 

1

2

3
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2

Wiele możliwości sterowania: ręczne, elektryczne 
przewodowe, radiowe, z poziomu smartfona np.  
aplikacja Somfy Tahoma

3

Zintegrowana moskitiera zapewnia ochronę przed 
natrętnymi insektami, mimo otwartego okna

Pancerz z wypełnieniem pianką poliuretanową 
gwarantuje oszczędność energii i ochronę przed 
uciążliwymi warunkami pogodowymi Rolety dostępne w technologiach:

Rolety
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Roleta 
nadstawna (PVC) 

Roleta nadstawna wykonana z PVC 
do zespolenia z oknem, z możliwością 
zabudowy od zewnątrz i skrzynkami 
w wielu rozmiarach (wysokość: 
165, 185, 200, 240 mm).

Roleta podtynkowa 
(STYROTHERM) 

Roleta podtynkowa nadstawna wykonana 
z STYROTERMU z możliwością zabudowy 
zarówno od zewnątrz i jak i wewnątrz oraz 
skrzynkami w rozmiarach 260 i 300 mm. 

49

Roleta 
podtynkowa (ALU) 

Roleta podtynkowa z aluminium 
przeznaczona jest do montażu przed oknem, 
w uprzednio przygotowanym nadprożu lub 
na elewacji (wymagana zabudowa) 
ze skrzynkami w wielu rozmiarach
(wysokość: 137, 165, 180, 205 mm).

Roleta 
nadtynkowa (ALU)

Roleta zewnętrzna naelewacyjna 
z aluminium do montażu w ścianie 
lub we wnęce, ze skrzynkami w wielu 
rozmiarach (wysokość: 137, 165, 
180, 205 mm) i dwóch wariantach 
ukośnej (45o) oraz półokrągłej.

Rolety

Skrzynka półokrągła

Skrzynka ukośna (45º)
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Sprawdzona konstrukcja

W naszej ofercie znajdziesz wiele wariantów 
skrzynek, co pozwoli Ci dopasować osłonę 
do każdego okna, jakie znajdują się 
w Twoim domu.

Ochrona przed insektami

Zintegrowana moskitiera (dla wybranych 
wymiarów skrzynek) zapewnia ochronę 
przed natrętnymi insektami, 
mimo otwartego okna.

Dodatkowa bariera cieplna

Pancerz z wypełnieniem pianką 
poliuretanową, tworzy dodatkową 
poduszkę powietrzną, która gwarantuje 
oszczędność energii, ochroni przed 
uciążliwym wiatrem, hałasem oraz 
nadmiernym ciepłem.

Smart Home

Dostępnych jest wiele wariantów 
sterowania roletą, m.in..: z poziomu 
smartfona (np. aplikacja TaHoma firmy 
Somfy), radiowe czy programatorem 
naściennym.

Inspiracje
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Poznaj bliżej nasze bramy garażowe, które są gwarancją bezpieczeństwa 
i tytanem wytrzymałości. Otwórz się na wszystkie korzyści, jakie zapewniamy.

Bramy garażowe...
nie do przejścia

Bramy garażowe powstają na bazie profesjonalnie wyselekcjonowanych komponentów, dzięki czemu Twój dom stanie się 

prawdziwą fortecą! Każdy panel naszej bramy to solidna i monolityczna budowa.

Wyjątkowe rozwiązania

Solidna budowa

Solidna i monolityczna budowa paneli, dzięki hiperwzmocnieniom 
wykonanym ze stali ocynkowanej z powłoką zabezpieczającą 
przed korozją, zapewniają większą sztywność i odporność bram 
garażowych na wszelkie zmiany pogodowe.

Ultra rolka

Nasze zawiasy oraz pozostałe elementy okuć zostały 
wykonane z chirurgiczną precyzją. Lekką i cichą pracę 
zagwarantują łożyskowane, teflonowe 
rolki ze specjalnymi osłonami.

Uszczelka do potęgi 4

Szczelne domknięcie na całym obwodzie bramy 
i doszczelnienie między-panelowe gwarantuje: 
odporność na wodę i wiatr, mniejszy hałas 
i niższe rachunki za ogrzewanie.

1
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Solidna i monolityczna budowa, dzięki 
hiperwzmocnieniom wykonanym ze stali ocynkowanej3

Bramy garażowe stworzone zostały 
w oparciu o technologie i automatykę:

Precyzyjnie docięte sprężyny zapewniają zwiększoną 
żywotność

Uszczelki gwarantują szczelne domknięcie bramy na 
całym obwodzie

Bramy garażowe
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Hiperwzmocniony panel

Każdy panel naszej bramy to solidna 
i monolityczna budowa, posiada hiper 
wzmocnienie ze stali ocynkowanej 
z powłoką zabezpieczającą przed korozją.

Precyzja sprężyn 

Sprężyny to elementy idealnie dopasowane 
do naszych bram garażowych, zostały 
precyzyjnie docięte, by nie były zbyt ciężkie 
lub za lekkie.

Cicha rolka

Lekką i cichą pracę gwarantują 
łożyskowane, teflonowe rolki ze 
specjalnymi osłonami.

Uszczelka 4

Za szczelność naszych bram odpowiada 
bardzo elastyczna uszczelka dolna, 
umieszczona po całym obwodzie, 
dodatkowo, dzięki doszczelnieniu 
międzypanelowemu udaje się zatrzymać 
w środku więcej ciepła.
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Tarcza ochronna 

Jakość nie jest dla nas pustym sloganem, ale wartością, która przybiera realne kształty. 
Naszą receptę na dobry produkt opieramy na wiedzy oraz zaangażowaniu pracowników, 
zaawansowanej technologii, a także najlepszych materiałach.

Dbałość o każdy szczegół oraz nieustanne poszukiwania najlepszych rozwiązań sprawiają, 
ze EUROCOLOR jest marką, którą warto polecić. To, czy Klient będzie zadowolony z zakupu, 
w dużej mierze zależy od właściwego doboru konstrukcji okna, drzwi, rolet, bramy. 
Dlatego przygotowaliśmy warunki gwarancyjne spełniające oczekiwania nawet najbardziej 
wymagających Klientów.

Mamy dla Ciebie też dodatkową ochronę EURO Gwarancję „+1”, „+3”, abyś mógł jeszcze dłużej 
cieszyć się niezawodną obsługą naszych produktów.

Dodatkowa ochrona Twoich okien Bezpieczne okna, jeszcze dłużej!

EURO Gwarancja „+1” EURO Gwarancja „+3

Montaż fabryczny

Piękne i funkcjonalne okno… źle zamontowane? 
Nigdy więcej! Wiemy, jak wielkie ma to znaczenie 
dla Twojego komfortu.

Dlatego proponujemy rozwiązanie, które uwolni Cię od 

niepotrzebnych zmartwień. Wybierz usługę Montażu Fabrycznego 

przeprowadzonego przez certyfikowanych montażystów EUROCOLOR. 

Zyskaj pewność, że zostanie on wykonany szybko i profesjonalnie. 

My zajmiemy się wszystkim.

Montaż Fabryczny to autorski sposób montażu EUROCOLOR zawierający 

się w ogólnodostępnych wytycznych oraz normach UE dotyczących 

montażu stolarki otworowej, jednak zawierający szereg pomocnych 

wskazówek i zaleceń, które usprawnią i podniosą jakość obsługi 

(od momentu pomiaru na budowie, aż po ewentualną regulację po 

montażową) na poziom niespotykany dotychczas na rynku, który 

usatysfakcjonuje Ciebie i Twojego Klienta, będąc realną przewagą 

EUROCOLOR nad konkurencją.

Szczegóły usługi dostępne w Salonach Sprzedaży.

Montaż fabrycznyEURO Gwarancja
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1

8

7
1 Wymiary Twoich produktów

2 Wybraną technologię wraz z kolorem

3 Izolacyjność cieplną Uw

4 Izolacyjność akustyczną Rw

5 Wariant okucia

6 Rodzaj gwarancji

7 Elementy dodatkowe potrzebne do 
prawidłowego montażu Twoich produktów

8 Cenę uwzględniającą rabaty udzielane 
w Salonach Sprzedaży

2

6

5

3 4
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Przygotowany przez nas dokument zawiera 
szereg wyczerpujących informacji.

Sprawdź co 
znajdziesz na 
naszym wydruku 
ofertowym.

Prezentowane w katalogu rozwiązania to standard rekomendowany przez EUROCOLOR. W chwili, w której przeglądasz nasz katalog, niektóre z przedstawionych w nim rozwiązań mogą być nieaktualne. To efekt stale doskonalonych technologii wykorzystywanych 
w naszych produktach. Dlatego, zanim podejmiesz decyzję, skontaktuj się z naszym wykwalifikowanym doradcą, który przedstawi szczegóły naszej oferty oraz pełen zakres możliwości. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, 
w tym przepisów kodeksu cywilnego i ma charakter jedynie informacyjny, a zaprezentowane na zdjęciach produkty mogą odbiegać od rzeczywistych produktów.

Gdzie kupić?

Od ponad 25 lat tworzymy okna i drzwi, a dzięki 
współpracy z naszymi Partnerami, produkty 
EUROCOLOR są „na wyciągnięcie ręki”. 
W najbliższym dla Ciebie Salonie Sprzedaży 
możesz dokonać zakupu okien i drzwi do Twojego 
wymarzonego domu, posiłkując się wiedzą naszych 
Doradców czy korzystając z czytelnych 
wydruków prezentujących ofertę.

Szczegółową listę Autoryzowanych Salonów Firmowych i Salonów 

Partnerskich EUROCOLOR znajdziesz dzięki naszej intuicyjnej 

wyszukiwarce dostępnej na stronie www: 

eurocolor.com.pl/gdzie-kupic

Pomoże Ci ona w znalezieniu potrzebnych danych kontaktowych, 

zapoznaniu się z wykonanymi realizacjami, a także w poznaniu zakresu 

produktów eksponowanych i oferowanych w danym Salonie.
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